
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Тропар Утрені Страсного Понеділка. 
Ось, Жених гряде опівночі, і блажен раб Його, якого застане 
Він не сплячим, а недостойний, що його знайде недбалим. 
Гляди, отже, душе моя: сну не піддавайся, щоб на смерть 
тебе не було віддано і щоб поза Царством тебе не було 
замкнено, але опам’ятайся, взиваючи: свят, свят, свят єси, 
Боже, Богородиці ради помилуй нас. 

 
Сідален із Утрені Страсного Понеділка. 

Страждань Господніх початок, нинішній день світлоносний, 
прийдіть же, святолюбці, зустріньмо піснями: Сотворитель 
гряде хрест прийняти, випробування і рани, Пилатом 
засуджений: тому і рабом був ударений по голові; Він усе 
терпить, щоб спасти людину. Заради цього взиваймо до 
Нього: Чоловіколюбче, Христе Боже, даруй прощення гріхів 
тим, що з вірою поклоняються пречистим стражданням Твоїм. 

 
Тропар Утрені Страстей ГНІХ. 

Коли славні ученики умиванням ніг на вечері просвіщалися, 
тоді Юда злочестивий недугою грошолюбства засліплювався і 
беззаконним суддям Тебе, Праведного Суддю, продає. Глянь, 
скарбів ревнителю, на того, що через них повісився. Тікай від 
тієї ненаситної душі, що проти Вчителя на таке наважилася. 
Милосердний до всіх, Господи, слава Тобі. 
 

Антифон 3-ій, Утрені Страстей ГНІХ. 
Не спіть і моліться, щоб не впасти у спокусу, — говорив Ти 
ученикам, Христе Боже наш; беззаконний же Іуда не захотів 
зрозуміти. 

 

 Ап. Фил. 4,4-9.  
 Єв. Ів. 12,1-18. 

   

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя: ПАСХА ГНІХ 
Ап. Діяння 1,1-8 ; Єв. Ів. 1,1-17. 
9:00 в.( субота) – Воскресна Утреня – 
о. Р. Лобай/Oтці 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 10:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00в. – Воскресна  Вечірня –  
                                                  о. Р. Лобай              

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р. –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
Вірних, які бажають молитовно чувати 
біля Божого Гробу і рівночасно сповнити 
чергування у Храмі у Велику П’ятницю  
від години 12:00 полудня до 6:00 вечора 
просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії. Це молитовне чергування 
уможливить, щоб двері нашого Храму 
були відкриті через цілий день у Велику 
П’ятницю. 

 
Весь Великий Тиждень, за нашим старовинним 
звичаєм, обов’язує повздержливість від м’ясних 
страв, а у Велику П’ятницю також від набілу. 
 
У Понеділок і Вівторок Великого Тижня о год. 
6:00 вечора служать Святі Літургії Ранішосвячених 
Дарів. Тоді ще є нагода приступити до Святої 
Тайни Покаяння. 
 
Свячення Пасок у Велику Суботу: о год 1:00 
пополудні – для дітей та від год. 4:00 – 8:00 
(щопівгодини). 
 
У Світлому Тижні є загальниця, тобто, дозволено 
їсти м’ясні страви також і у п’ятницю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Дискусійний Клюб при нашій парохії  

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 14 травня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 

 
   Катехетична наука для дорослих i 

зацікавлених відбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Наступна зустріч 3-го 
травня, о год. 7:30 вечора. Всіх запрошуємо! 
 

 

 ХОР ВЕСНІВКА запрошує всіх на 
ВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК  сьогодні від  9:00 
рано до 1:00 поп. в церковні залі.  Можна 
купити свіжі паски, торти, печиво, вареники, 
канапки, борщ, каву і чай, писанки  і.т.д.  
 

 Хор "Левада" (УMA), під мист. кер. 
Романа Ясінського, дириґент Жанна Зінченко, 
просять усіх на ГАЇВКИ, які дівчата виводитиме в 
неділю 28-го квітня, 2019 o год. 3:30 поп. у 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Rd., Mississauga. 

 
 КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ КАНАДИ 

запрошує всіх на початковий концерт  їх 
надходящого турне CROSSROADS TOUR 2019 
(“Перехресними Шляхами”) в суботу, 11 травня 
о год. 7:00 веч. в Church of the Holy Trinity, 19 
Trinity Square. Квитки можна набути онлайн: 
crossroads-toronto.eventbrite.ca, або особисто в 
місцевих відділах Української Кредитової Спілки. 

 
 Українська Молодь Христові щиро 

запрошує всіх на молодіжну Хресну Дорогу в 
п'ятницю, 19-го квітня, о год. 7:00 веч., в Соборі 
Покрови Пресвятої Богородиці, 30 Leeds Street, 
Toronto. Всіх щиро запрошується до молитовної 
участі!  
 

 ВИСТАВКА – ПРОДАЖ «МИСТЕЦЬКІ 
СКАРБИ З ПРИВАТНИХ КОЛЕКЦІЙ ЧЛЕНІВ 
КУМФ»  проходитиме в Ґалерії КУМФ від 7 – 25 
квітня. 
             
           
                   Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 

o. Александер і добр. Олена Лящук    100. 
Петро Вовк               150. 
Марко Царинник і Марта Горбань    100. 
Марія Пронин і Маркіян Соболев    300. 
             (в пам’ять Леоніда Соболева) 
 
 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  20  IV      8:00 ранку  бл. п. Анну і Миколу 
                                           Кренца 
  20 IV     10:00 ранку  бл. п. Марію Мельник (40д.) 
  20 IV     11:00 ранку б л. п. Андрія Івана 
                Спольського (9р.) і Миколу Томцьо (8р.) 

 
                    

                   ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі  бл. п. Maрія Оксана 
Гошуляк (78р.). Душу Покійної поручаємо 
молитвам наших вірних. 

 
 

У Томину Неділю, 5 травня, в церковній залі 
о год. 1:00 по полудні заходом членкинь 
ЛУКЖК відбудеться Парафіяльне Свячене. 
Квитки можна набути сьогодні в церковній залі, а 
під час тижня замовляти у парафіяльній 
канцелярії 416-504-4774, або звертатися до Тані 
Когут на число 416-231-2687. 
 

 Колектив Коса і парафія св.  
o.Миколая щиро запрошує  усіх на ГАЇВКИ 
в неділю 5ого травня в парку Trinity 
Bellwoods. Зустріч о год. 2:00 поп. при церкві.   

 У програмі : веснянки, хороводи, гаївки .... 
танці   під музику Balfolk Toronto.  
Щоб долучитися до події просимо повідомити 
Божену Грицину за чис. тел. 647 864 5641.  
 

 



 Страсним тижнем називається останній тиждень перед 
Пасхою. Таку назву цей тиждень має тому, що він 
присвячений споминам про останні дні земного життя 
Спасителя: Його страждання, хресну смерть і погребіння. Всі 
дні Страсного тижня називаються "Великими" - Великий 
Понеділок, Великий Вівторок і т.д, також уживається епітет 
"Страсний". Через особливе значення і велич духовних 
спогадів та богослужінь Страсний тиждень не включений у 
богослужбове коло Великого посту, а стоїть окремо, як 
перехід від Святої Чотиридесятниці до Світлого Христового 
Воскресіння. Страсний тиждень особливий тим, що є 
найсуворішим.  Християни розважають над страстями Ісуса 
Христа і готуються до зустрічі з Ним. У богослужіннях, які 
правляться у ці дні в церквах, акцент робиться на муках і 
терпінні Спасителя.   
 

Щоб краще зрозуміти усю глибину Страсного тижня, 
розглянемо його по днях. 
 

У Великий понеділок Церква згадує старозавітного 
патріарха Йосипа, якого заздрісні брати продали в Єгипет, 
сказавши батькові, що його розірвали звірі. Поміркований 
Йосип розглядається як прообраз зрадженого Христа. Також 
прообразне значення життя Йосифа можемо бачити в тому, 
що він був відданий братами на смерть, але Бог зробив так, 
що Йосиф в час голоду врятував свого батька і братів від 
смерті. Також і Господь Ісус Христос був відданий людьми на 
смерть, але завдяки Його воскресінню ми звільняємося від 
рабства гріха та смерті. Крім того, в цей день згадується 
безплідна смоківниця, якій Господь наказав засохнути. 
Безплідна смоківниця є символом лицемірних фарисеїв та 
всіх, в кому, незважаючи на зовнішню побожність, Господь не 
знаходить правдивих плодів віри й благочестя, а тільки 
лицемірну тінь закону. До безплідної, засохлої смоківниці 
буває подібна і всяка душа людська, якщо вона не приносить 
духовних плодів – істинного покаяння, віри, молитви й добрих 
діл. 

У Великий вівторок згадується викриття Господом книжників і 
фарисеїв, Його розмови і притчі, сказані в цей день в 
Єрусалимському храмі: про податок кесарю, про воскресіння 
мертвих, про Страшний суд і кінець світу, притчі про десять дів 
і таланти. В притчах зображується неочікуване пришестя 
Господа (про десять дів) і праведність суду Божого (про 
таланти). 

У Велику середу - день віддання Ісуса на страждання і смерть. 
У цей день згадується євангельська подія: коли рада 
первосвящеників і книжників вже вирішила взяти Христа і 
вбити Його, в селищі Витанія у домі Симона прокаженого, де 
зупинився в ніч на середу Ісус, одна "грішниця" вилила 
дорогоцінне миро на Його голову. Тут же в душі Юди 
народився намір видати беззаконній раді Вчителя. Тому в 
богослужіннях середи прославляється "грішниця" і 
засуджується зрада Юди. Особливості богослужіння перших 
трьох днів Страсного тижня такі: на утреній, після 
шестипсалмія та "Алилуя", співається тропар: "Ось жених 
гряде опівночі...", а після канону співається пісня: "Чертог Твій 
бачу, Спасе мій...". Всі три дні служиться літургія 
Напередосвячених Дарів, з читанням Євангелія. 

У Страсний четвер в богослужіннях згадуються чотири 
важливі події з життя Спасителя: Тайна вечеря, на якій 
Господь встановив новозавітнє Таїнство Святої Євхаристії – 
Причастя Його Тіла і Крові; вмивання ніг ученикам на знак 
глибокого смирення і любові до них, а також як повчання всім 
християнам не шукати влади один над одним, а слугувати 
один одному; молитва в саду Гетсиманському; зраду Христа 
Юдою. В цей день під час Літургії буває багато причасників, а 
також за традицією приготовляються Святі Дари для 
зберігання – на випадок потреби причастити хворих. На утрені 
після шестипсалмія та "Алилуя" співається тропар: "Коли 
славні ученики умиванням ніг на вечері просвіщалися...". 
Ввечері Страсного четверга у храмах відбувається 
богослужіння, під час якого читаються 12 уривків з Євангелія 
про Страсті Христові. Страсний четвер також називають 
«Чистим», бо з цього дня починаються особливі приготування 
до святкування Пасхи – віруючі очищають житло від бруду, а 
також починають пекти паски та фарбувати великодні 
крашанки. 

У Велику п’ятницю Церква згадує неправедне 
осудження Синедріоном і Пилатом Господа Ісуса Христа, Його 
страждання, розп’яття на хресті, смерть і погребення, зшестя в 
ад для сповіщення там перемоги над смертю і визволення 
душ, які з вірою чекали Його пришестя, а також введення 
розбійника в Рай. В цей день, який є особливо суворим 
постовим днем року, віруючі намагаються зовсім не 
споживати їжі. Літургія цього дня не звершується. Після 
полудня у храмах урочисто виносять для поклоніння 
Плащаницю. На утреній (яка служиться ввечері у Великий 
четвер) посеред храму читаються дванадцять Євангельських 
читань, вибраних з усіх чотирьох Євангелій, де розповідається 
про страждання Спасителя, починаючи з останньої бесіди 
Його з учениками на Тайній вечері і закінчуючи похованням 
Його у саду Йосифа Ариматейського і приставленням 
воїнської сторожі до Його гробу. Під час читання Євангелія 
віруючі стоять із запаленими свічками, показуючи цим, з 
одного боку, що слава і велич не покинули Господа і під час 
Його страждань, а з іншого боку - гарячу любов до свого 
Спасителя. У Велику п'ятницю літургії не буває, бо в цей день 
Сам Господь приніс Себе у жертву, а чиняться Царські часи. 
Вечірня відправляється на спомин про зняття з хреста тіла 
Христового і Його поховання. На вечірні, при співанні тропаря 
"Благообразний Йосиф, з древа знявши пречисте Тіло Твоє...", 
священнослужителі піднімають Плащаницю з престолу, немов 
з Голгофи, і виносять її з вівтаря на середину храму. 
Плащаниця кладеться на особливо приготованому столі. 
Потім священнослужителі й усі віруючі поклоняються св. 
Плащаниці і цілують рани зображеного на ній Господа - Його 
пробиті ребра, руки і ноги. 

Богослужіння Великої суботи присвячено спомину про 
перебування Ісуса Христа "у гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, 
у раю ж з розбійником, і на Престолі був Ти, Христе, з Отцем і 
Духом, все наповняючи, Неописанний", і, нарешті, про 
воскресіння Спасителя з гробу. 

Задумаймось над значенням Страсного тижня, щоб гідно 
приготуватися до Христового Воскресіння! 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	 Виставка – продаж «Мистецькі скарби з приватних колекцій членів КУМФ»  проходитиме в Ґалерії КУМФ від 7 – 25 квітня.

